PRIMARIA STELNICA
_______________________________________________________
COMUNA STELNICA, JUDETUL IALOMITA , COD 927230
Tel-Fax 0243/361785; e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com
Strada Eroilor Aviatori nr.58
_______________________________________________________
DISPOZITIE
de constituire a comisiei de concurs , pentru ocuparea functiei publice de executie temporar
vacantă –POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional Asistent – Compartiment Poliție
locală .
Primarul comunei Stelnica,judetul Ialomita
Avand in vedere;
- prevederile art. 58 alin.(6) si alin.(8) din din legea nr.188/1999(r2) cu modificarile si
completarile ulterioare.
- prevederile art. 26, alin.(2) lit. b) HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei funtionarilor publici , cu modificarile si completarile
ulterioare.
In temeiul art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE:
ART.1.- Se constituie comisia de concurs, pentru ocuparea functiei publice de executie
temporar vacantă –POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional AsistentCompartiment Poliție locală, in urmatoarea componenta :
- Brateș Ionel -Preşedinte
- Marin Daniel -membru
- Reprezentant ANFP - membru
Mănailă Petrică– secretarul comisiei
ART.2.- Concursul –proba scrisa va avea loc in data de 31.08.2018, orele 11.00 si interviul
in data de 03.09.2018, orele 11.00.
ART.3.- Bibliografia face parte integranta- ca anexa la prezenta dispozitie.
ART.4.- Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire prin grija secretarului comunei.
P R I M A R,
Decu Fănica
Nr.177
Emisa la STELNICA
Astazi 14.08.2018

Aviz pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI STELNICA
Mănăilă Petrică
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DISPOZITIE
de constituire a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea functiei publice
temporar vacantă –POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional Asistent – Compartiment
Poliție locală .
Primarul comunei Stelnica,judetul Ialomita
Avand in vedere;
- prevederile art. 58 alin.(6) si alin.(8) din din legea nr.188/1999(r2) cu modificarile si
completarile ulterioare.
- prevederile art. 26, alin.(2) lit. b) HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
si dezvoltarea carierei funtionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE:
ART.1. - Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea functiei
publice de executie temporar vacantă –POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional
Asistent – Compartiment Poliție locală , in următoarea componenta :
- Neagu Ionelia- Preşedinte
- Fasole Anișoara- membru
- Reprezentant ANFP - membru
Mănăilă Petrică - secretarul comisiei
ART.2.- Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire prin grija secretarului comunei.
P R I M A R,
Decu Fănica

Nr.178
Emisa la STELNICA
Astazi 14.08.2018

Aviz pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI STELNICA
Mănăilă Petrică

Anexa la
DP nr.177/14.08.2018

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare a funcţiei publice de executie temporar vacantă –
POLITIST LOCAL, clasa III , grad profesional ASISTENT- Compartiment POLITIE
LOCALA.

1. Constituția României, republicată ;
2. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
5.Legea nr.155/2010 a politiei locale, cu modificările și completarile
ulterioare,
6.Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala,a ordinii si linistii publice, cu modificările și completările
ulterioare,
7.Legea nr.60/1990 privind adunarea si desfasurarea adunarilor publice,cu
modificarile si completarile ulterioare.
8.Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul jurudic al contraventiilor ,cu
modificarile si completarile ulterioare.

Primar,
DECU FĂNICA

